Amendement
Bestuursrapportage 2016, tekort dit jaar oplossen
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het agendapunt Bestuursrapportage
2016 van de raadsvergadering van 29 september 2016
De raad besluit:
1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2016, met een nadelig saldo van €849.373 en de
begroting 2016 te wijzigen door dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen;
Te wijzigen in:
1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2016, met een nadelig saldo van €849.373 en dit
nadelige saldo op te lossen binnen de huidige begroting.
Toelichting
In het coalitieakkoord is het volgende opgenomen over de financiën:
 Het gemeentelijke huishoudboekje blijft duurzaam op orde. Een eventuele verhoging van de
Onroerend Zaakbelasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet
gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven en een voorziening.
 De reeds ingeboekte bezuinigingen op de ambtelijke organisatie worden conform planning
gerealiseerd.
De afgelopen paar maanden zijn er veel voorstellen richting raad gegaan. Voor veel van deze
voorstellen is er geen dekking binnen de begroting gevonden, niet gezocht naar een her-prioritering
en niet gekeken of er zaken anders of goedkoper kunnen. Er wordt slechts voorgesteld om het ten
laste te brengen van de algemene reserve blijkt uit de voorstellen.
Er zijn voorstellen gedaan voor de ambtelijke organisatie. Zoals formatie-uitbreiding voor
informatiebeveiliging, organisatieverbetering openbaar beheer, meer communicatiemedewerkers of
voor organisatieontwikkeling. Alles bij elkaar telt dit op tot €850.000,- structureel, die dus ieder jaar
terugkomt. Dit is niet te rijmen met het coalitieakkoord dat de ingeboekte bezuinigingen op de
ambtelijke organisatie worden gerealiseerd.
In de voorstellen van de afgelopen maanden is voor miljoenen voorgesteld om die te financieren
vanuit de algemene reserve. Hoe is dit te rijmen met een huishoudboekje dat duurzaam op orde
blijft?
In de bestuursrapportage blijkt over het eerste half jaar een tekort van €1,5 miljoen op de begroting.
Ondanks een meevaller waar gemeente Woerden geen invloed op had blijft er nog een tekort van
€850.000,-. Een ambitieus college zou met het coalitie-akkoord onder de arm aan de slag gaan om
het tekort terug te dringen. Kunnen we zaken eenvoudiger, goedkoper of anders doen bijvoorbeeld.
In elk geval zou het college voorstellen kunnen doen hoe het gat van €850.000,- in de tweede helft
van 2016 teruggedrongen wordt. Helaas niets van dit alles. De enige ambitie die je tegenkomt in de
bestuursrapportage is het voorstel is om het ten laste te brengen van de algemene reserve.
Om ook op dit punt het coalitieakkoord niet beperkt te laten blijven tot slechts holle woorden is het
voorstel om het opgelopen tekort dit jaar nog op te lossen.
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